
“ Met U zijn er geen verten meer
en alles is nabij.

Des levens aanvang glinstert weer,
geen gisteren en geen morgen meer,

geen tijd meer en geen uren,
en alle angst voorbij,

verlost van schaduw en van schijn,
wordt pijn en smart tot vreugd verheven !

Hoe kan het zo eenvoudig zijn !
Hoe kan het leven hemel zijn,

met U, o kern van alle leven ! “

Uit het “Adagio” van Felix Timmermans.

Je was een mooi mens,
groot in je eenvoud.

Geen man van veel woorden
of bevlogen beschouwingen,
maar die had je niet nodig

om ons te laten voelen
hoeveel je om ons gaf.

Verstild door de leegte die je achterlaat
missen we je aanwezigheid,

je rust en vertrouwen,
je liefde voor het leven,

je warmte.
We danken je

voor wat je voor ons bent geweest
en altijd zal blijven.

In liefde nemen we afscheid van

de heer GABRIËL COOL
zoon van Albert en Paula Cool - Schollaert

Geboren in Roeselare op 3 augustus 1955 en overleden in AZ Groeninge in Kortrijk op 4 augustus 2020,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Door de nationale voorzorgsmaatregelen zal de afscheidsplechtigheid plaatsvinden in familiekring 
op zaterdag 8 augustus 2020 in de Sint-Eligiuskerk in Staden (Vijfwegen)

gevolgd door de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats in Staden (Vijfwegen).

Gabriel kan begroet worden in het funerarium Vandecandelaere & Casier, Ch. Ampestraat 2A, 8840 Staden 
tot en met donderdag 6 augustus (enkel na telefonische afspraak op 051/70 12 53). 

Online condoleren: www.uitvaartzorgcasier.be



 Hugo en Godelieve Debeuckelaere - Cool
  Kris en Katleen, Emma, Margaux
  Frederik en Karen, Suzanne
 Paul† en Maria† Callewaert - Cool
  Anja, Sara en Jesse, Thijs
  Kris en Heidi, Jarne en Lynn, Jorben
  Nico en Jasmien
 Willy en Magda Callewaert - Cool
  David en Petra, Yara
  Andy en Tiny, Ibe, Friele

 Joseph en Anne-Marie Cool - Delrue
  Freddy en Ilse, Jana, Jari, Hannah
  Andie en Daisy, Helena, Annabel
  Andries en Liesbet, Martijn, Lennert
 Walter en Erna Pype - Cool
  Koen en Brinda, Rune
  Ivan en Tineke, Thibo, Thomas, Lies
  Christophe en Cindy, Sander, Resa, Free
  
 De families Cool - Schollaert.

Coppenolle drukkerij bvba, Staden - 051 70 35 04
Funerarium Vandecandelaere & Casier, Staden - 051 70 12 53

Zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten:

Rouwadres: Funerarium Vandecandelaere & Casier, tav de familie Cool, 
Ch. Ampestraat 2A, 8840 Staden


